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Innledning:
Denne samlingen med øvelser er samlet inn over mange år. Det er øvelser
fra ulike trenere jeg hadde når jeg spilte selv, fra andre dyktige trenerkolleger,
fra trenerkurs, fotballskoler og andre steder.
Alle kan finne noen øvelser som passer deres gruppe i denne samlingen,
uansett alder og nivå. Og husk at det ikke er antall øvelser du bruker på
treningen som teller! Fokuser på kvalitet i det som gjøres. Og så er det jo
sånn at spillerne, spesielt de yngre, liker å ha øvelser de kjenner til. Det gir
trygghet som igjen fører til mestring og bedre selvtillit. Det er derfor lurt å ha
et knippe øvelser som spillerne kjenner og som man rullerer på å bruke. Så
er det fint om det innimellom kan komme en ny og spennende øvelse.
Som trener er man et forbilde og en person som barna kommer til å huske
resten av sitt liv. Så vi må være bevisste på hvordan vi opptrer. Jeg husker
godt alle trenerne jeg har hatt fra jeg begynte med fotball i 6 årsalderen… de
fleste med glede og noen få ikke fullt så positivt. Forsøk etter beste evne å
være et FORBILDE for spillerne. De gode ordene varmer lenge og styrker
selvfølelsen! Man skal selvfølgelig veilede og være bestemt, men samtidig
veie sine ord. Det du sier er viktig for spillerne, og er vi positive og skaper et
trygt miljø, vil ungene få selvtillit og få lyst til å gå på trening.
Hverken Jose Mourinho eller Tom Nordlie har spilt aktivt selv, men kan vel
sies å ha gjort det OK allikevel? Hvorfor har de så det? Jo, de er opptatt av
kunnskap om det de holder på med, i tillegg til at de er utrolig engasjerte.
Engasjerte trenere skaper spennende treninger og gode spillere! Så, en
oppfordring til dere: Ta et trenerkurs, treningshverdagen vil bli lettere å
planlegge og øktene vil bli bedre både for dere og barna! Alle bør MINST
forsøke å ta barnemodulene.
Bak øvelsene står antatt alderstrinn som øvelsene passer for, dette vil
selvfølgelig skille fra lag til lag og innad i laget.
I slutten av heftet ligger NFF sine hefter «Med spillets ide i spill og
kampdimensjonen» som er et hjelpemiddel for trenere opp til og med
sjuerfotball.
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Noen enkle trenertips:
 Møt alltid opp i god tid, eller sørg for at minst en i trenerteamet
gjør det. Hvis det skjærer seg så informer om hvorfor!
 Spillerne bør være ferdigskiftet i og tid før trening. Få det inn på
dagsorden tidlig og du vil få et mye bedre treningsutbytte.
 Møt alltid forberedt, lag en skisse eller ha en plan i hodet for hva
som skal skje på treninga. Du kan aldri være for godt forberedt.
 Tenk i perioder, hold gjerne på med de samme tingene mange uker
etter hverandre. Ting trenger å repeteres for å sitte skikkelig.
 Hold deg til et tema for treninga og ikke tren på for mange
momenter samtidig, bygg gjerne opp økta slik at man finner igjen
elementer i oppvarminga og spilldelen som er like.
 Forsøk å se alle spillerne på treninga, alle trenger ros. Vær positiv
og konstruktiv hvis du skal inn å korrigere spillerne.
 Let etter de gode øvelsesbildene, frys spillet og vis frem de gode
eksemplene om mulig!
 Tilpass tidlig treninga etter spillernes nivå, bruk differensiering på
deler av treninga. Alle tjener på å spille med og mot spillere som er
jevngode. Hospiter gjerne opp i kamp de som er klare for det.
 Bidra til et godt fellesskap og positivt miljø og fremhev ydmykhet,
respekt og Fair Play.

Ketil O. Teigen
Trener og sportslig leder Åga IL
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1.Føring/ballbasis i firkant (6+)
Mål: Øve ballkontroll, føring, finter, vendinger, skjerme ball

Veldig god øvelse for grunnleggende ballkontroll. Firkant 10-20 ×
20-30 m, etter antall og ferdigheter. Lite område er mer utfordrende,
så gjerne lag det mindre etter hvert. 8 – 20 deltakere, alle må ha
hver sin ball.






Før ballen rundt inne i firkanten med mange berøringer mens trener gir
beskjed om hvordan. Bruk fantasien.
Det kan være: høyre innside, v.innside, begge bein, utside fot, stopp,
vende med utside, sålevending, cruyffvending, overstegsfinte, fotsåle,
sitt på ballen, kne, hodet, mage, albue på ballen osv.
Etter en stund starter det konkurranse med at den som klarer oppgaven
sist må ut. Hold på til det er en-to vinnere igjen. Gjenta!
Progresjon: Spillerne skal føre rundt, men nå får de lov til å sparke bort
de andres ball. Den som mister ballen ut av firkanten er ute og får en
oppgave med ballen utenfor firkanten. Hold på til du har en vinner. Lag
området mindre etter som det blir færre deltakere igjen.
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2. Haien fanger med ball(6+)
Mål: Bedre ballkontroll, føring, taktskifte med ball

Plasser spillerne ca likt antall i hvert hjørne med hver sin ball. Gi dem
fiskenavn, fotballagnavn eller lignende. En spiller i midten uten ball (hai),
marker området.
 På signal fra trener begynner fiskene/spillerne å føre ballen
rundt haiens område. Før samme vei! På signal fra trenerer
«Haien fanger», skal spillerne føre ballen til sitt hjørne uten at
haien klarer å ta den fra dem. De som mister ballen blir også
haier, de som klarer å drible seg til området sitt får prøve på
nytt! Bytt på å være hai.
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3. Jegeren (6+)
Mål: Lek, føring av ball, presisjon, motorisk trening

10 + spillere i en firkant med sider 20-30 meter, avhengig av hvor mange
som er med. Plasser mange baller utenfor firkanten.
 Alle spillerne starter inne i sirkelen. Bare en spiler, jegeren,
har ball
 Jegeren forsøker å skyte på de andre spillerne, nedenfor
knehøyde. De som blir truffet blir også jegere og tar en ball.
 Progresjon: Spill med to lag og ta tiden på hvem som klarer å
treffe alle på det andre laget fortest.
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4. Krabben (6+)
Oppvarmingslek 6 år og opp
Mål: Bedre ballkontroll: føring, dribling, pasning

B

A

Oppvarmingslek for 8 – 20 spillere. Del i to felt i størrelse etter alder og
ferdigheter.
Dele i to lag, det ene laget har hver sin ball og plasserer seg utenfor linja
på ene siden.
Det andre laget fordeler seg i de to feltene. Ca like mange i hvert felt og
spillerne skal sitte på rumpa.
 Spillerne med ball skal nå drible seg over til andre siden uten
å miste ballen og uten at den kommer utenfor feltene. De som
sitter har ikke lov å bruke hendene.
 For hver ball som kommer over til andre siden gis ett
poeng.Tell poeng, lag konkurranse!
 Nå skal hele gruppa forsøke å få de ballene som er igjen over
tilbake til andre siden. Fremdeles poeng for hver ball som
kommer over, men nå kan de sentre til hverandre.
 Slik holder dere på til alle ballene er mistet eller et avtalt antall
ganger. Bytt plasser.
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5. Hode, skulder, kne og ball – lek (6+)
Mål: Ha det moro, konsentrasjon, reaksjon

To og to med en ball, still opp på rekke rygg mot rygg og ballen på
bakken midt i mellom. Ganske nær avstand. Begge skal stå helt oppreist.
 Treneren gir beskjeder som spillerne skal følge: «hode,
skulder, tå, hode, kne, BALL..» Hver gang det ropes ball er det
om å gjøre å snappe ballen med hendene først. Et poeng til
vinner.
 Kjør konkurranse, best av 10, først til 10 osv.
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6. Føring og snikskyting (8+)
Mål: Trene på føring/ballkontroll, temposkifte, overblikk, presisjon
(LEK)

Lag en firkant ca 15 - 20 ×30 m (avhengig av alder, antall og ferdigheter)
Alle spillerne skal ha hver sin ball. Samle alle unntatt to på den ene
kortsiden. På langsidene skal det stå en spiller med ball på hver sin side,
gjerne trenerne. Disse trenger 5-6 baller hver.



Spillerne på kortsiden skal nå forsøke å føre ballen sin over til den andre
siden av feltet uten at den går utenfor.
Spillerne på siden er snikskyttere som skal skyte bort ballene til de som
fører over.

 De som kommer over skal føre ballen tilbake igjen når snikskytterne er
klare. Når en spiller mister ballen sin blir han snikskytter. Den som er
igjen til slutt har vunnet!
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7. Coerveroppvarming (8+)
Mål: Utvikle individuell ballkontroll, føring, vendinger, finter

Hver sin ball, Stiller opp på rekke, minst 2 m avstand mellom spillerne.
Skal utføre et program med ulike tekniske øvelser.


Stå i ro og spill ballen mellom beina så kjapt som mulig MED kontroll,
finn rytme og kraft. Etter hvert gå forover til trener /kjegler ca 30 m. Før
ballen baklengs på samme måte tilbake. Gjenta.



Stå i ro og finn rytmen innside – innside – såle, innside – innside - såle
osv. Etter hvert før den forover til kjegle/trener. Før baklengs til
utgangspunktet på samme måte. Gjenta.



Stå i ro og sett høyre-venstre-høyre-venstre osv såle på ballen, finn
rytmen, så hurtig som mulig. Etterhvert før ballen fremover med sålen,
før baklengs med sålen tilbake, gjenta.



Finte på stedet (fint med en kjegle foran): Dra bak med høyre såle, dra
den med til høyre side med høyre innside. Dra bak med venstre såle, før
til venstre med venstre innside, dra bak med høyre såle osv…



«Push-pull» finter, sett fart, sett ned farten og dra ballen tilbake med den
ene foten, spark ballen så forover med samme fot og akselerer.



Overstegsfinter på stedet, etter en stund før forover mot trener. Kjør så
mange finter som mulig over, vend med cruyffinte og kjør
overstegsfinter tilbake. Begge veier! Gjenta.



Stepoverfinter til trener og tilbake, gjenta!



Det finnes mange flere varianter, gå inn på youtube og søk på «ball
mastery coerver»
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8. Grunnleggende pasning og mottak
(6+)
Mål: Trene på pasning, mottak og føring.

Avstand 5 - 20 m etter ferdigheter

B

A

B

A

B

A

Jobbe sammen tre og tre, en ball. Sett kjegler der hvor spillerne skal stå.
For de minste: Del gjerne i nivå. Viktige momenter er hurtige mottak og
pasninger. Terp riktig utførelse, konsentrasjon!
 Spiller A fører ballen over til spiller B, overlat ballen med kontroll. B
fører så ballen over til A osv. Gi spillerne i oppgave å føre på ulike
måter med begge bein.
 Så slår A pasning til B og løper til B`s plass. Den som får pasningen skal
fokusere på å motta ballen med innsiden av foten, få kontroll og føre
den over til den andre kjeglen. Før med mange berøringer og begge
bein. Den som har slått pasningen løper etter endt pasning over til den
andre kjeglen.
 Progresjon: Slå ulike typer pasning, bruk begge bein
 Kort pasning innside, 2 touch. Lang pasning innside, 2 touch
 Kort og lang pasning vrist. Utsidepasning, 2 touch
 Fokuser på å la mottak bli medtak i hensiktsmessig retning.-
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9. Parøvelse ballkontroll (8+)
Mål: Forbedre pasning, demping i ulike varianter, heading

A

B

A

B

A

B

To og to, en ball. Still opp med ansiktet mot hverandre som på bildet. A
begynner med ballen. A løper rolig forover, B rygger. Når de kommer
over til den andre siden snur de retning og B begynner med ballen. Bruk
fantasien og tilpass etter gruppa, men her er noen forslag. La spillerne
repetere flere ganger og bruk begge bein.Jobb på tå:


A spiller langs bakken til B som demper med innsiden av foten og spiller
tilbake, så omvendt tilbake.



A spiller til B, B på en touch tilbake.



A kaster på (1)fot, (2)lår, 3)bryst, (4)hode. Demp og spill tilbake.



Samme som 3. men demp og spill uten at ballen går i bakken.



A kaster på fotblad, innside fot og hode, volley/heade tilbake.



Bruk fantasien, gi spillerne utfordringer!
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10. To og to, ballkontroll (10+)
Mål: Bedre ballkontroll, mottak og pasningskvalitet. Oppvarming

A

B
4m

To og to sammen, en ball. Sett opp kjegler med ca 2 meters avstand.
Coache på: Pasning og mottakskvalitet er viktig for flyten i øvelsen. Godt
fotarbeide mellom portene med små steg. Kommunikasjon mellom
spillerne, be om å få ballen. Nøyaktighet i kast og mottak/ volley.
 Den ene spilleren (B) skal bevege seg frem og tilbake i åttetall
mellom kjeglene. Motta pasning fra spiller A og spille tilbake
på en touch. Bruk ytre innside. Bytt roller etter ca ett minutt.
 A kaster ballen til B. Start med volley med innsiden av foten.
Bruk ytre fot hele tiden. Bytt rolle etter ett til to minutter.
 Samme øvelse, men nå en touch med vristen. Strekk vrista og
ikke bruk mye kraft.
 Demping lår, volleypasning før ballen når bakken
 Demping bryst, volleypasning
 Demping vrist, volleypasning
 Demping hode, heading eller volleypasning osv…
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11. Pasning, mottak, vending (8+)
Mål: Bedre pasningskvalitet, mottak og vendinger

B

A
Tre og tre sammen, en ball
1. A spiller til B som møter og legger tilbake til A. A spiller på en eller to
touch til C (Kvalitet på pasninger og mottak, løft ballen hvis de er gode
nok til det). C spiller så kort pasning til B som kommer imot, legger igjen
og C slår langpasning til A. Bytt så alle får være i midten.
2. B gjør ulike vendinger og spiller til C når han får ballen fra A. Begynn
med vanlig skråstilt mottak, ta imot ballen med beinet lengst unna og slå
pasning med det andre. Andre vendinger er vending med utsiden av
foten, innsiden av foten (bruk begge beina), cruyffvending mm.
3. Viktig at det gjøres en finte/fra-mot bevegelse før vendingen. Gjerne gå
inn og vær markering på B for å vise hvorfor.
4. NØYE med kvalitet på det som gjøres. Kast et blikk over skuldra (tren
overblikk) før ballen mottas!
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12. Pasningssirkel: Pasning-medtak
(8+)
Mål: Pasningskvalitet, ulike medtak, opp med blikket,
kommunikasjon, bevegelse

6-16 spillere, 1-3 baller, omkrets etter antall, trenger litt plass. Start med
at de står i en sirkel som på figuren.
Fokus coaching: Gode pasninger, vær i bevegelse med og uten ball,
øyekontakt, konsentrasjon i medtak og pasning!







Spill ballen til hverandre, rop navnet på den du spiller til
Den som får ballen demper den slik trener bestemmer (innside, utside,
forover, til høyre, venstre osv) og spiller ny pasning. 2 touch
Etter hvert kan den som sentrer løpe til den som får ballen.
Progresjon: Hold flere baller i gang, ikke lov å spille til en som har ball.
Progresjon 2: Spillerne beveger seg fritt i et merket område, flere baller.
Progresjon 3: Gi hver spiller et nummer fra 1 og oppover. Spillerne
beveger seg fritt men nr 1 må hele tiden spille nr 2, nr 2 til nr 3 osv.
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13. Medtak og pasning, to og to
gjennom kjegler: (8+)
Mål: Forbedre pasnings, vending og medtaksferdigheter.
For 2-30+ spillere, men må være par

A

A

B

A

B

×

A

B

Her gjør vi ulike pasnings og mottaksøvelser etter ferdighetene i gruppa:










Pasning og mottak, to touch. Demp med en fot, sentre med den andre.
Husk å legge ballen ordentlig til rette i dempingen og lever en ordentlig
pasning
Pasning/mottak, b sitt mottak innover mot pasningslegger (a) som
rygger og får pasning. Tar ballen med rett frem i mottaket og gjør det
samme. Begge bein!
B gjør mottak med innsiden av høyre bein slik at pasningen til a med det
andre beinet kommer på utsiden av kjegla. A tar med ballen med
innsiden av høyre bein slik at han kan slå pasning gjennom kjeglene
med andre beinet. B tar i mot med innsiden av venstre fot og slår
pasning med høyre fot på den andre siden av kjeglene osv
Samme som over men nå skal medtaket være med utsiden av beinet og
pasningen med samme bein. Følg samme mønster som over, da vil
begge bein bli brukt.
Varier med cruyffinte, såle-cruyffinte, overstegsvending, stepover osv
etter medtak med utsiden for så å slå pasningen gjennom kjeglene.
Annenhver vei slik at begge bein blir brukt.
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14. Veggspilløvelse mellom kjegler (6 +)
Mål: Grunnleggende pasnings og mottaksteknikk. Spille vegg
med presisjon i pasning og løp.

A

B

Plasser kjegler som på figuren, ca 2 m mellom hver kjegle og ca 5 m
mellom hver rekke (avhengig av alder/nivå). Kan godt være opptil 10
spillere i hver rekke og lengden på løypa bestemmer du selv.


Start med to touch, eller flere om nødvendig.



Fokus på å bruke første touch til å legge til rette for pasning.



På høyere nivå spill en touch.



Fokus på gode innsidepasninger med presisjon.



Bytt side og bruk begge bein.
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15. Teknikkløype (6+)
Mål: Føring, pasning, bevegelse, timing, veggspill, skudd

D

vegg 3
skudd

C
Vegg 1

vegg 2

Forslag til enkel teknikkløype. Kan varieres som du selv vil. Her er det satt opp
trenere som vegg 1 og vegg 2.





Spilleren dribler seg gjennom kjegler, spiller vegg
Vending rundt kjegle, føre, spille vegg
Mottak, oppspill, vegg, skudd
Tar plassen til vegg 3, vegg 3 går bakerst i rekka
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16. Liverpoolsquares: (8+)
Mål: Utvikle pasning, mottak, orientering, kommunikasjon, fra-mot bevegelse

En firkant ca 5×5 meter og en ca 15×15 meter utenfor som på fig.








Halvparten inni den lille firkanten(A) og den andre halvparten(B) utenfor den
store. De utenfor har hver sin ball.
De som er inne skal gjøre en fra-bevegelse og spurte mot en av de utenfor med
ball. Rop når ballen skal spilles, «JA!»
Husk overblikket, se over skuldra før ballen mottas!
Ballen spilles tilbake på en eller to touch. Spilleren løper rolig inn i den lille
firkanten for så å gjenta. Hold på i to minutter og bytt på inne og ute
Progresjon 1: Samme begynnelse, men når A får ballen skal den tas med i en
annen retning (vending) og ballen må spilles til en annen spiller utenfor. Spill til
en som ikke har ball!
Progresjon 2: Den som er ute kaster ballen i ulike høyder til A. Gi A ulike
oppgaver som heading, demping bryst, lår, fot, en touch tilbake, demping og to
touch i lufta før A spiller tilbake osv. Kommer an på gruppa!
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17. Mottak, pasning, vending sirkel (8+)
Mål: Utvikle pasning, mottak, orientering, kommunikasjon, fra-mot bevegelse,
veggspill










Halvparten inni sirkelen (A) og den andre halvparten(B) utenfor bak
kjeglene De utenfor har hver sin ball.
De som er inne skal gjøre en fra-bevegelse og spurte mot en av de
utenfor med ball. Rop når ballen skal spilles, «JA!» Se over skuldra før
ball mottas!
Ballen spilles tilbake på en eller to touch mellom kjeglene. Spilleren
løper rolig inn tilkjegla i midten for så å gjenta. Hold på i to minutter og
bytt på inne og ute
Progresjon 1: Samme begynnelse, men når A får ballen skal den tas med
i en annen retning (vending) og ballen må spilles til en annen spiller
utenfor. Spill til en som ikke har ball!
Progresjon 2: Kast ball i ulike høyder, A returnerer på volley, heading,
demping to touch.
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18. Rosenborgsirkel, mottak -pasning
(10+)
Mål: Pasning, medtak, vending, veggspill

10 - 16 spillere, 5-8 baller, 5-8 småmål i sirkel






6 spillere fører ball i rundt i innersirkel, får kontakt med en spiller bak
småmålene og spiller pasning gjennom målet.
Spiller bak kjegla tar et medtak gjennom kjeglene, spiller vegg med den
andre og de bytter plass
Neste: Mottak med utside fot til siden forbi kjegle, spill vegg og bytt
plass. Bruk begge bein.
Skuddfinte forbi kjegla, spill vegg, bytt plass
Mottak til siden forbi kjegla, cruyffinte tilbake, pasning gjennom kjeglene
og deretter vegg, bytt plass
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19. Pasning, mottak, bevegelse, 3 og 3
(10+)
Mål: Bedre pasningskvalitet, mottak og vendinger

A
4m

B

C

(Blå pil spillers bevegelse, rød pil ballens bane)
Tre og tre sammen, en ball. Sett opp kjegler med 4 meters avstand. 3
spillere med 2 baller. En spiller beveger seg mellom kjeglene, de to
andre står i sine posisjoner som på figuren. Coache på: Pasning og
mottakskvalitet er viktig for flyten i øvelsen. Godt fotarbeide mellom
portene med små steg. Kommunikasjon mellom spillerne, be om å få
ballen.
 Den ene spilleren (A) skal bevege seg frem og tilbake mellom
kjeglene. Motta pasning fra spiller og dempe med ytre fot og
pasning tilbake med indre fot. De andre to spillerne holder
plassene sine. Rullering hvert minutt.
 Samme øvelse, men nå en touch med indre fot.
 Neste øvelse mottar A ballen fra B på utsiden av kjegla, tar
den med innover med ytre fot og spiller pasning diagonalt til C
(To-touch til motsatt spiller). Her brukes kun en ball. Rullering
hvert minutt.

Ketil O. Teigen 2013

20. Barcelona pasningsboks: (8+)
Mål: Forbedre pasning og mottak, langpasning!










Pasningsøvelse to og to, en ball
Boksen er 3-5m × 3-5 m avhengig av ferdigheter
Avstanden er 5 – 25 m avhengig av ferdigheter
De yngste kan spille innsidepasninger og skal treffe boksen. Der skal
spilleren i boksen dempe ballen og holde den i boksen for så å treffe den
andre spilleren sin boks. Fokus på gode pasninger og mottak.
De med gode ferdigheter har større avstand og skal slå høye
langpasninger inn i boksen. Kompisen skal legge ballen til rette med en
touch og slå langpasning tilbake på andre touch. Lurt å stå langt bak i
boksen.
Konkurranse, den med færrest feil på f.eks 20 forsøk vinner!
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21. Finter og vendinger to og to (8+)
Mål: Automatisere ulike finter og vendinger
Tre-fire spillere på hver side, først to baller, så en ball til sammen, Spiller A og B
starter samtidig og forsøker å gjøre fintene samtidig.

A

B

A

B

Hver sin ball: (time løp så de gjør finta samtidig!)









Begge gjør venstre- høyrefinte og overleverer til neste i køen
Begge gjør høyre – venstrefinte
Skuddfinte høyrebein
Skuddfinte venstre bein
Overstegsfinte til høyre
Overstegsfinte til venstre
Cruyffinte og snu
Såle – cruyffinte og snu

En ball på deling:





A overlater ball til B og omvendt, begge bein
A overlater ball til B ved halvveis cruyffinte og omvendt
Oversteg venstre, overlat ball med høyre
Oversteg høyre, overlat ball med venstre

Husk å coache på kvalitet i finter og pasninger. Ikke la det være halvhjertet!
Oppfordre til bruk av disse vendingene i spillsekvens etterpå.
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22. Veggspill på rekke (8+)
Mål:Føring, veggspill, pasning

A

Ca 30 m

6 – 8 spillere, to rekker, avstand ca 30 m, to kjegler i midten
Velg en som skal være veggspiller, bytt etter noen minutter.

 A begynner med ballen og spiller til veggen som kommer
litt imot. Veggen spiller tilbake til A.
 A tar med seg ballen gjennom kjeglene og spiller
pasning til B (helst bare to touch)
 A løper og stiller seg bakerst i B rekka
 B spiller pasning til veggen som har bevegd seg mot A,
og spiller vegg. Tar med ballen gjennom kjeglene og
spiller ny A
 Progresjon: Spill en touch, bruk passiv forsvarer, aktiv
forsvarer (bruk da vegg på begge sider)
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23. Barcelona Rondo: En-touch
pasningssirkel : (12+)
Mål: Pasningskvalitet, en-touchpasninger, opp med blikket,
kommunikasjon, på tå

Avansert øvelse! 7-16 spillere, 1 ball, omkrets etter antall, trenger litt
plass. Start med at de står i en sirkel som på figuren. Det skal være en
spiller i midten som skal få tak i ballen. Lag området litt trangt, ikke mer
enn to meter mellom hver spiller.
Fokus coaching: Gode pasninger, vær i bevegelse med og uten ball,
øyekontakt, konsentrasjon!
 Spillerne som danner sirkelen spiller pasninger til hverandre
og den i midten skal få tak i ballen.
 Kan begynne med to-touchpasninger og evt to spillere i midte.
 Etter hvert en i midten og de rundt får bare bruke en.touch
pasninger. Den som feiler bytter med den i midten.
 Kan legge inn momenter som at f.eks tunnelpasning gjør at
den i midten må være en ekstra runde i midten..
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24. Ajaxtriangel (8 +)
Mål: Pasning, fra-mot bevegelse, mottak, vending

C

B

A

Lag en trekant eller firkant med 15-20 m mellom kjeglene. 2 spillere på A kjegla, en
på de andre kjeglene










Øvelsen starter ved en mot bevegelse fra B
B får en pasning fra A og vender rundt kjegla med ball og spiller til
C
C har allerede startet sin bevegelse mot B, får pasning, vender
rundt kjegla og spiller til A osv.
Se over skuldra før ballen mottas!
Den som spiller ballen følger etter den og skifter posisjon til den
kjegla han spiller ballen mot
Forsøk vendinger med innside, utside, cruyff mm
Bytt retning på spillet
Progresjon: I stedet for å vende med ball spiller B en kort pasning
tilbake til A, løper rundt kjegla og får en veggpasning fra AB spiller
til C, får ballen tilbake og spiller vegg med C som har løpt rundt
kjegla osv. Følg fortsatt etter ballen etter å ha spilt pasning.
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25. Grensekryssing (føring over linja)
(6+)
Mål: pasningsspill, overblikk, valg, samhandling, gjennombrudd, en
mot en offensivt og defensivt

USA

Mexico

Canada

To lag. En ball. Rektangulært spillefelt uten mål (ca 15 x 20 meter).
Begge lagene starter i USA. Ett lag forsøker å drible ballen over grensen
til Mexico, det andre laget forsøker å få ballen inn i Canada. Et poeng
oppnås når en spiller dribler/fører ballen over grensen på kontrollert vis.
(spark og løp er ugyldig måte å passere grensen på).
 Momenter til spillerne: Før ballen mot åpent område. – Lær
spillerne å se etter åpent område bak forsvarerne.
 Ha kontroll på ballen – når grensen skal passeres.
 Sentre hvis en medspiller er spillbar – pasning er mer effektivt enn
dribling.
 Progresjon: Spilleren må stoppe ballen på grenselinja for å få poeng.
 Progresjon 2: To touch
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26. Føring i firkant – medløpspasning
(10+)
Mål: Føring, mottak, kommunikasjon, timing av pasning i medløp

AA

B

A

C

D

Firkant 20 × 20 m, fire kjegler, 5 – 8 spillere, en ball.
 A fører ball et stykke, B starter løpet sitt og A spiller en nøyaktig
medløpspasning, start med to touch. Progresjon: en touch.
 A løper til der B stod. C starter og får ballen i medløp fra B osv.
Pasningslegger følger pasningen til neste kjegle.
 Bytt retning etter en stund. Vær nøye med timing av løp i forhold til når
ballen spilles, ikke start for tidlig slik at rommet ødelegges for neste
pasning.
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27. Føring firkant 2–legg igjen-medløp
Mål: Føring, kort pasning, legge igjen, time medløp og pasning

Firkant 20 × 20 m, fire kjegler, 5 – 8 spillere, en ball

D

 A fører ball et stykke, B rykker imot og får pasning fra A og legger igjen
til A. A holder ballen og spiller en nøyaktig medløpspasning til B når B
har tatt et bueløp rundt kjegla. A tar B sin plass. B gjør samme med C ..
 Bytt retning etter en stund. Vær nøye med timing av løp i forhold til når
ballen spilles, ikke start for tidlig slik at rommet ødelegges for neste
pasning.
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28. Firkant–pasning, mottak, vending
Mål: Føring, kommunikasjon, timing av pasning i medløp

AA

C

B

D

A

Firkant 20 × 20 m, fire kjegler, 5 – 8 spillere, en ball
 A fører ball et stykke og spiller opp til B. B rykker i mot og vender rundt
kjegla. Spiller så til C osv.
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29. Iniesta 1: oppspill, finte, pasning
(8+)
Mål: Øve inn ulike finter, medtak på en touch

B

A

Seks – åtte spillere i hver gruppe, en ball. Spillerne stiller opp i rekke bak
kjeglene. 5 - 10 m avstand mellom kjeglene.
 Oppspill fra A til B, A følger etter pasningen for å presse B
(PASSIVT PRESS). A finter seg forbi A til høyre med utsiden
av foten i førstemottaket og spiller pasning til neste i A rekka
på andre touchen. A blir B og B løper bakerst i A rekka. Hold
på en stund og bytt finte /mottak.
 Mottak med utside venstre, innside høyre
(pasnings/skuddfinte), innside venstre, oversteg før mottak…
 Veilede på nøyaktighet i pasning og mottak, fra-bevegelse før
finta/mottaket er viktig.
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30. Iniesta 2: finter i firkant (8+)
Mål: Øve inn ulike finter

A

D

B

C
Fire spillere i en firkant som er 10 – 15 m hver vei. En side skal være
ledig og en spiller i midten
 A fører ball inn mot midten og tar en venstre – høyre finte og
fører ballen til den ledige siden.
 Den i midten skal holde et passivt press, ikke ta ballen.
 B fører ball inn mot midten og finter seg til den ledige siden
osv
 Hold på ca ett minutt før man skifter den i midten.
 Når alle har prøvd, skift retning!
 Etter dette kjører vi overstegsfinte, fint venstre, ball ut til
høyre.
 Når alle har prøvd, bytt retning.
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31. Iniesta 3 – to touch i firkant (8+)
Mål: Mottak, pasning, bevegelse – to touch

A

B

E

D

C

Firkant på ca 10 -15 m hver vei, Spillerene på hjørnene har hver sin ball.
 Spill seg imellom, den som E spiller til bytter plass med E.
 A spiller til E som demper ballen og spiller tilbake, målet er to
touch
 Se over skuldra før ballen mottas!
 E vender seg mot B som spiller ballen, E demper og spiller
tilbake.
 Fortsett hele veien rundt 2-3 runder.
 Bytt spiller i midten
 Progresjon: Spill på begge bein, spill eller kast ballen i lufta,
harde pasninger osv. E forsøker hele tiden to touch.
 Progresjon 2: Vend og spill en annen spiller
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32. Iniesta 4 – vending i firkant (10+)
Mål: Møte ball, vending, pasning
D1

D2

A2

A1

C2

C1

B1

B2

Område 15-20 m ganger 15-20 m. To spillere på hvert hjørne, hver sin
ball. Plasser en kjegle i midten.
 A1 løper inn mot midten, får pasning fra B1 og mottar den med
utsiden av høyre/venstre fot og vender rundt kjegla. Målet er å
bruke en touch i vendinga. Spill så til A2.
 C1 gjør det samme i samarbeid med D1
 Så følger A2 med B2, C2 med D2
 Bytt så slik at de som spilte pasningen nå blir mottakere
 Progresjon: Flere typer vendinger, såle, hæl, innside osv.
Husk se over skuldra før ballen mottas.
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33. Fire mot to – tysker (8+)
Mål: Øve opp overblikk, mottak, pasning, bevegelse,
pressing/leding, ballvinning

Firkanten er 10-12m × 10-12m, passer for 5 til 8 spillere. Lurt med vester
på de i midten (ballvinnerene).
 Det vanlige er 4 som spiller mot 2 som skal vinne ballen
 For de yngste kan det være nok med 1 i midten til å begynne
med.
 Den som mister ballen eller er ansvarlig for at den går utenfor
området må inn i midten, og bytter plass med den som har
vært lengst i midten.
 Viktige momenter: Mye bevegelse og tidlig orientering på de
som har ballen.
 Presse sammen for de som skal vinne ballen.
 Progresjon: Spill to touch evt en touch (høyt ferdighetsnivå)
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34. En touch pasningskarusell (6+)
Mål: Trene på pasning, mottak, veggspill, en touch, bevegelse.

(Veggspiller)

A

B

6 – 8 spillere, like mange på hver side. En spiller begynner som
veggspiller. Avstanden mellom de to gruppene 15-20 meter. To kjegler i
midten. Lag flere grupper hvis du har mange spillere.
 Spiller A starter med å spille til veggspiller, og får ballen
tilbake FØR kjeglene i midten. A spiller så ballen gjennom
kjeglene og til den fremste i B rekka.
 B spiller ballen til veggen som har beveget for å spille
veggpasning tilbake. B spiller så til den fremste i A rekka.
 Bytt på å være vegger etter et par minutter. For de minste kan
man bruke flere touch, men denne øvelsen er for å trene opp
en touch spill. Differensier etter nivå på denne slik at det blir
flyt i øvelsen for de som behersker en touch. Så kan man ha ei
gruppe for de som til å begynne med trenger flere berøringer.
Terp riktig utførelse, konsentrasjon! Viktig med hurtige
bevegelser etter pasning.
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35. Pass and move, firkant (10+)
Mål: Øve opp pasningsspill, skråstill, medtak, pasning, bevegelse
etter pasning. Timing i pasningsspillet og bevegelsene.

G
F

E
D

C

B

A
A
Kan være fra 5-7 kjegler og 6-8 spillere pr løype. En ball i spill først. Lag
evt flere firkanter.
 Start med en ball for å få flyt i øvelsen. A spiller presis
pasning til B. Spillerne følger hele tiden etter pasningen og
bytter plass. B skråstiller seg og tar med ballen med beinet
lengst unna slik at han kan slå pasning til C på neste touch. C,
D, E, og F tar imot på samme måte. F skal føre ballen forbi C
og så slå pasning til neste A.
 Progresjon: 2 baller i spill
 Progresjon: Spill 1 touch
 Progresjon: Kjør stafett mot den andre/ de andre karusellene.
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36. LFC – Føring, pasning medløp (8+)
Mål: Føring, kommunikasjon, samhandling, pasning i medløp

1

2

3

Velge mellom 1 og 2

Går sammen to og to, en ball, ca 15-20 m imellom. Sett opp kjegler der
spillerne står. Fokus på kroppsspråk og stemmebruk samt taktomslag når de vil
ha ball i medløp!
1. Rød spiller har ballen, begge starter å løpe samtidig. Ca halvveis spiller
rød ballen til grønn. Begge løper videre til kjegla. Grønn har nå ballen og
begge går mot midten, grønn overlater til rød osv. Ved kjegla kan de ta
ulike vendinger. Sålevending, utsidevending, cruyffvending mm.
2. Rød går mot grønn, men signaliserer med kroppsspråk og stemme at
grønn skal stå i ro. Ca 5 m før de møtes spiller rød ballen til grønn.
Grønn holder på ballen til rød har kommet seg rundt kjegla og er klar til å
få ballen i medløp. Da gir rød signal og grønn spiller medløpspasning. Så
fører rød til kjegla, tar en vending og spiller en presis pasning til grønn.
3. Spillerne øver på å kombinere de to måtene ved hjelp av kroppsspråk og
stemmebruk.
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37. Liverpool pasningskarusell del 1
(12+)
Mål: Pasningsspill, veggspill, vending, bevegelse, spill motsatt

A

B

C

D

5 – 8 spillere, tre kjegler med minst 10 m mellom hver.
Blå piler er spilleren og røde er ballens bevegelse.






A spiller til B, som vender og spiller til C
C bruker 1 eller 2 touch og spiller i medløp til D.
D spiller til ny A.
Spillerne bytter hele tiden plass dit de spiller ballen.
B bytter på å vende og spille til C eller D.
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38. Liverpool pasningskarusell del 2
(12+)
Mål: Pasningsspill, veggspill, vending, bevegelse, spill motsatt

A

B

C

D

5 – 8 spillere, tre kjegler med minst 10 m mellom hver.Blå piler er
spilleren og røde er ballens bevegelse.








A spiller til B, som vender og spiller til C
C spiller vegg med B som kommer imot
C får ballen tilbake og spiller medløp til D, EN TOUCH
D spiller opp til ny A
Spillerne bytter hele tiden plass dit de spiller ballen.
B bytter på å vende og spille til C eller D.
(kan også starte med at A spiller vegg med B og A spiller til C)
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39. PA pasningskarusell (12+)
Mål: Pasningsspill, veggspill, vending, bevegelse, spill motsatt

A2

B2

C2

C

B

A1

7 – 8 spillere, tre kjegler. Avstand mellom de to treergruppene minst 20
meter. Røde piler ballens bevegelse.
 B2 og C2 beveger seg mot A1, dette er signalet til at A1 skal
spille en presis pasning til B2. A1 tar B2 sin plass
 B2 spiller opp til C2 som legger tilbake til B2
 B2 spiller ballen i medløp til A2 som allerede har startet.
 Spillerne løper hele tiden til den plassen de har spilt ballen til
 B1 og C1 møter og får et presist oppspill osv…
 Viktige momenter er: God timing i bevegelsene, presise
pasninger, start gjerne med to touch men gå over til en touch.
Pass på at A1 og A2 buer løpet slik at de ser både ball og den
som skal få pasningen.
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40. Pasningskarusell en touch (12+)
Mål: Pasningsspill, mottak, pasning, en touch

D

C

B

A
Enkel pasningskarusell, fire kjegler, en på hver kjegle, roter etter et par
minutter. Alle forsøker alle posisjoner. Konsentrert og på tå, en touch!



A spiller kort til B som legger tilbake og A slår langt til D
D spiller kort til C som legger tilbake og C slår langt til A osv
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41. To firkanter - overtallspill (10+)
Mål: Offensivt: Forbedre pasning, mottak, overblikk, bevegelse, valg
Defensivt: Hurtig opp i press, presse og lede

A

B












To firkanter, 10-15 ganger 10-15 meter hver (Etter antall og alder)
Like mange spillere i hver firkant, bruk vester
Spillerne med ball i den ene firkanten skal spille så mange pasninger de
klarer, f.eks 10 pasninger gir ett mål. Det kan være nok med 5 pasninger
for de minste.
De fra den firkanten som ikke har ballen sender over to spillere for å
vinne ballen og hindre laget med ball å nå ti pasninger. Når de vinner
ballen får deres lag starte med ballen i sin firkant.
Vær klar med baller og sett hurtig i gang. Det er opp til laget uten ball å
organisere hvem som er ballvinnere hver gang. For de minste må
treneren hjelpe til.
Momenter for laget med ball: Orientert før mottak, ta med ball bort fra
motspiller, spill på få touch, nøye med pasningene, bevegelse i riktige
posisjoner, kommunikasjon.
Momenter for ballvinnere: Hurtig opp i press mens ballen går, presse og
lede, jobbe sammen, kommunikasjon
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42. Overtallspill, 10 trekksleken (8 +)
Mål: Offensivt: Forbedre orientering, medtak, overblikk, bevegelse, valg
Defensivt: Hurtig opp i press, presse og lede
Kondisjonstrening












En firkant, tilpass størrelsen etter antall spillere og nivå. I eksempelet er
det 8 mot 3 og da kan størrelsen på området være ca 20 × 30 m, bruk
vester.
De som er i overtall skal forsøke å spille så mange pasninger innad i
laget som mulig. Sett et mål for dem for eksempel at 10 pasninger gir ett
mål. (Jo yngre spillere, jo færre pasninger. Finn et passende nivå)
Et godt tips er å KASTE ballen, særlig for de yngste. Bevegelse og
overblikk vil være det samme.
Bytt roller etter 3-4 minutter.
Vær klar med baller og sett hurtig i gang når ballen går ut. Også fin som
kondisjonstrening..
Momenter for laget med ball: Orientert før mottak, ta med ball bort fra
motspiller, spill på få touch, nøye med pasningene, bevegelse i riktige
posisjoner, kommunikasjon.
Momenter for ballvinnere: Hurtig opp i press mens ballen går, presse og
lede, jobbe sammen, kommunikasjon
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43. Fire firkanter, vinn ballen! (10+)
Mål: Vinne ball for forsvarer, holde ballen i laget for angriperne.

AA

A

2

Fire sammenhengende firkanter som figuren viser. Ca 10-12 × 10-12 m.
Fire spillere i hver firkant, disse har hvert sitt nummer (1-4) og en ball i
hver firkant.




Trener gir signal og alle begynner å sentre til hverandre innad i firkantene
sine. Når trener roper ut et nummer, skal spilleren som har det nummeret
løpe inn i nabofirkanten (bestem retning på forhånd) og vinne ballen. Den
som først vinner ballen gjør ett poeng for laget sitt. Avtal førdt til 5 eller
10 poeng eller la dem spille et visst antall minutter.
Coache på at de som spiller ballen orienterer seg etter med og motspiller
og velger rett spiller å passe til. Hold roen og spill ballen, helst på en og
to touch slik at ballvinneren ikke kommer nært nok til å takle. Vær
spillbar!
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44. Boca juniors – ballvinning (8+)
Mål: Pasningssikkerhet, overblikk, valg, presse/ lede, takling

11 – 18 spillere, tre eller fire i hver firkant, 2 – 4 ballvinnere i ene enden. En
ball i hver firkant. Tre firkanter 10-15m × 10-15 m, to kjegler i andre enden.







Spillerne i firkantene begynner å sentre seg imellom, gjør det ordentlig med
bevegelse
Når trener blåser i fløyta starter to av ballvinnerne, løper RUNDT kjeglene og
skal vinne ballen i firkant 1. Når ballen ute av firkant 1 skal de spurte inn i
firkant 2 og vinne den der, og så firkant 3.
Treneren tar tiden, den som klarer å vinne ball (sparke ut ballen) i alle
firkantene fortest vinner.
Når Ballvinnerne har prøvd går de inn i firkant 1, spillere i 1 går til2, spillere i 2
går til 3 og spillere i 3 blir ballvinnere.
Dersom det ikke går opp med antall spillere så improviser..
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45. Første og andreforsvarer,
grunnleggende – to mot to (8+)
Mål: Trene ferdigheter første og andreforsvarer, trene angrep to
mot to

A

B

Mål med keeper, forsvarere i par med en ball pr par ved stolpene,
angripere i par ca 25 – 30 m fra målet. Definer hva første og
andreforsvarer er og deres roller.





En av forsvarerne spiller pasning opp til de to angriperne og kommer
seg så hurtig som mulig opp i press. Angriperne skal forsøke å score
mål.
Den ene forsvareren kommer seg så nært ballfører som mulig, den andre
finner riktig sikringsavstand.
Stikkord: riktig pressavstand, skråstill, lavt tyngdepunkt,
kommunikasjon mellom forsvarerne, riktig sikringsavstand, dersom
ballen spilles til den andre angriperen: Andreforsvarer blir
førsteforsvarer.
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46. KOT oppspill, medtak, ta av press
Mål: Rykke fra oppasser, be om ball, finte, medtak som tar av press
(Det vil si ta ball med i ufarlig rom). Spille kompisen «god».

C

B

A

C

B

A

Beskrivelse:
 Tre og tre, to mot en. B inviterer til å få ball ved å ta en fra
bevegelse og rykke mot ballfører.
 Ballfører (A) spiller makker «god», det vil si spille på riktig
bein og side.
 B finter og tar med seg ballen i ledig rom. Hold på ballen noen
berøringer og legg igjen til B.
 C skal ikke presse 100 prosent til å begynne med, se an
gruppa. Kjør 8-10 oppspill eller avtal tid, bytt så på rollene til
alle har prøvd alle rollene.
Viktige momenter: Muntlig og blikkontakt, kvalitet i oppspill og
medtak, skjerme ballen.
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47. En mot en, to mål (6+)
Mål: Utvikle dribleferdigheter og forsvarsferdigheter en mot en

Angripere

Forsvarer







Angriperne skal komme forbi forsvareren og score i ett av målene.
Momenter angriper: Fart, finter i rett tid og avstand til forsvarer.
Momenter forsvarer: lavt tyngdepunkt, skråstill og led, ikke ruse men «ta
av farta» til angriperen.
Skift på å være forsvarer.
Ikke få for mye kø!
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48. To mot en, grunnleggende (6+)
Mål: Trene ferdigheter i å utnytte to mot en, pasning, bevegelse,
valg, timing, ballkontroll.

15 m

20 m
Spill to mot en i en firkant. Føring over linja gir mål. Når ferdighetene blir
bedre kan progresjonen være at banen blir mindre og/eller man kan lage
småmål. Bytt på å være forsvarer. Kan lage mange småbaner.
 Angripernes oppgave er å spille seg forbi forsvareren og
score med føring over linja
 Tips for coaching: Oppfordre ballfører til å gå rett på forsvarer
for å trekke F på seg. Spill til medspiller når forsvarer er på vei
fram, og stikk hurtig forbi for å kunne få veggpasning. Dersom
F ikke går på så kan A1 bare gå. A2 sin oppgave er å være ha
riktig avstand og vinkel til A1, ut av pasningsskygge!
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49. To mot en med feilvendt angriper,
grunnleggende (8+)
Mål: Trene ferdigheter i å utnytte to mot en, pasning, spille støtte,
bevegelse, valg, timing, ballkontroll.

A2

A1
15 m

20 m
Spill to mot en i en firkant. A2 skal være feilvendt med forsvarer i ryggen
når øvelsen starter. Føring over linja gir mål. Når ferdighetene blir bedre
kan progresjonen være at banen blir mindre og/eller man kan lage
småmål. Bytt på å være forsvarer. Kan lage mange småbaner.






Angripernes oppgave er å spille seg forbi forsvareren og score med
føring over linja. A1 spiller opp til A2 som vender opp hvis det er nok
avstand til forsvarer. I så fall må A1 gjøre seg spillbar. Er det tett
markering må A2 legge tilbake til A1 og bevege seg ti siden for å bli
spillbar. Da utfordrer A1 forsvarer.
Tips for coaching: Oppfordre A2 til å legge igjen og ta et buet løp ut til
siden for enten å bli spillbar eller trekke med seg forsvarer. A1 utfordrer
og spiller i riktig øyeblikk.
Forsøk å få A2 til å ta et fra-løp før han søker ballen i oppspillet
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50. To mot en med keeper (8+)
Mål: Trene ferdigheter i å utnytte to mot en, pasning, bevegelse,
valg, timing, ballkontroll, skudd.

F
20 m

A1

A2

15 m
Spill to mot en i en firkant der man også bruker mål med keeper. Bytt på
å være forsvarer. Kan lage mange småbaner. Skift på å være forsvarer.
 Angripernes oppgave er å spille seg forbi forsvareren og
score med skudd i mål.
 Tips for coaching: Oppfordre ballfører til å gå rett på forsvarer
for å trekke F på seg. Spill til medspiller når forsvarer er på vei
fram, og stikk hurtig forbi for å kunne få veggpasning. Dersom
F ikke går på så kan A1 bare gå. A2 sin oppgave er å være
spillbar, ut av pasningsskygge! Kan også evt overlappe for å
dra med seg forsvareren.
 Vis riktig skuddteknikk, treff mål!
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51. Tremålsøvelse LFC (8+)
Mål: Utvikle ferdigheter 1 mot 1, 2 mot 1…, utfordre, finte, rykke, når
drible, når sentre.
A

B












Ca 20 × 20 m, 8-16 spillere, tre mål
Scoring på mål B gir 2 poeng, de andre to målene gir ett poeng
Spillere B har hver sin ball
B spiller en god pasning opp til A og kommer hurtig opp i press
Viktig med godt medtak for A som setter fart, utfordrer og forsøker å
score på ett av målene.
Når alle har forsøkt fire ganger bytter A og B plass.
Progresjon: Spill to Aer mot en B. Coaching på at A2 hele tiden er
spillbar. A1 må utfordre for å få F så nært at F ikke rekker å sikre når F2
får pasningen. F1 må slå og gå for å være spillbar for veggpasning.
Progresjon 2: Spill 3A mot 1 eller 2 F (kommer an på gruppa)
A laget må hele tiden søke trekanter med en ut til siden og en i støtte.
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52. Veggspilløvelsen (8+)
A1

A1

F1

F2

A2

A2

Mål: Utfordre forsvarer. Vurdere når drible og når spille. Ut av
pasningsskygge og spille vegg.





To og to starter med en ball. Utfordrer F1, ta valg om drible eller sentre.
F1 kan bare forsvare feltet foran seg. Samme når de kommer til F2.
Viktig å vurdere når å gå og når å spille. Pasningene i medløp.
Når de kommer over til andre siden sentrer de til A2, of F1 og F2 snur
seg.
Skift på å være forsvarere.
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53. To mot to, fire mål (6+)

Mål: Utvikle ferdigheter en mot en offensivt og defensivt. Utfordre, drible,
veggspill, stor bevegelse for å skape ubalanse hos forsvarerne. Omstilling fra
angrep til forsvar.
Banestørrelse ca 15 ganger 20 meter
Spille to mot to, 8-12 på hver bane (ikke få kø!)
 Begge lag kan score på motstanderens to mål.
 A starter med å angripe, spillet er over når ballen er ute eller i mål. Da
står A igjen mens B kommer inn som angripere. Når denne runden er
over kommer et nytt A par inn med ball og B står igjen som forsvarere.
 Ikke la forsvarerne få for god tid, send nye angripere kjapt inn.
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54. Glimt – en mot en, to mot to med
keeper (8)
Mål: A:Trene ferdigheter en mot en og to mot to: tempo med ball, finter,
samspill, avslutning. F: Første og andreforsvarer, pressing, leding, sikring.
K:Sette i gang angrep med beina, stoppe skudd.

B

A
Bane ca 30 ganger 30 meter. Mål med keeper. 4-12 spillere, to lag som stiller seg
ved hvert sitt mål..






En av forsvarerne (A) spiller god pasning opp til motsatt keeper.
Keeperen spiller ballen på en touch i medløp til sin angriper (B) B skal
utfordre A og score mål. Dersom B vinner ballen blir han angriper. Når
alle har prøvd starter B med pasningen. Gjenta 5-10 runder.
Gå så over til å spille to mot to, samme framgangsmåte.
Angriper: Sett fart, utfordre med fart og finter, treff målet! To mot to ta
valg om å drible, eller sentre. A2 må gjøre seg spillbar.
Forsvarer: Kom tidlig opp i press, lavt tyngdepunkt, skråstill. To mot to:
F1 presser og leder, F2 finner riktig sikringsavstand. Viktig å finne ut av
hvem som er F1 og F2.
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55. Firemålsøvelse, pasning gjennom
mål (10+)
Mål: Vending av spill, orientering, medtak, pasning, kommunikasjon
Defensivt: press på ballfører

Spill to lag i en firkant ca 30 × 40 m (avhengig av antall spillere)
4 – 8 spillere på hvert lag. Fire mål stilt opp som på figuren, 1,5 – 2 m
bredt. Begge lagene kan score på alle målene.






Målet med øvelsen er å vende spillet. Denne øvelsen krever meget stor
bevegelse.
Mål oppnås når et lag klarer å spille gjennom kjeglene og en medspiller
tar imot pasningen på andre siden av kjeglene. Det er lov å score mange
mål på rad dersom motstanderen ikke presser.
Coache på å kommunisere, få opp blikket og vende spillet når det blir for
trangt.
Alternativer: Spill to touch for større bevegelse. Kan også bruke joker (fri
mann som hele tiden er på laget som har ballen)

Ketil O. Teigen 2013

56. Overtallsspill med 4 mål (10+)
Mål: F: Press på ballfører, pressing og leding, hindre gjennombrudd
A:Orientering, medtak, pasning, bevegelse, utnytte rom, ballbesittelse

2 lag spiller mot det tredje, bytt etter 3 minutter. Tell mål!






Banestørrelse ca 20 ganger 20 meter, fire mål uten keepere
To lag spiller overtall mot ett. De skal kun holde ballen i laget. Det laget
som jager scorer i hvilket som helst av målene dersom de vinner ballen.
Progresjon: øk vanskelighetsgraden ved at ballen må løftes i mål.
Spill 3-4 minutter, hold oppe tempoet, ha hele tiden klar en ball til å
sparke inn. Fin som kondisjonstrening også.
Coache på at de som er i undertall presser og leder som et lag, VIKTIG
moment: gå hurtig opp i press mens ballen går!
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57. Grunnspill orientering, pasning,
medtak(10+)
Mål: Forbedre pasning, orientering, medtak, bevegelse,
samhandling

Grunnspill, 4 mot 4, 5 mot 5, 6 mot 6 (evt «joker») Bane størrelse ca 3040 × 20 m. Kan være hensiktsmessig å bruke en fri mann «joker», som
hele tiden er på det laget som har ballen. Mest mulig kamplikt, høyt
tempo!
 Coach på å skape bredde og dybde i spillet, orientere seg
både før man spiller ballen og før man mottar den. Jobbe seg
ut av pasningsskygge for å hjelpe ballfører hele tiden.
Kommunikasjon viktig! Let etter «gode bilder» og frys spillet.
 Er man orientert får man bedre tid med ballen og kan finne de
riktige pasningsalternativene. F.eks vend spillet når det er for
trangt, spill en touch når man må!
 Virkemiddel kan være et visst antall pasninger før man får
score!
 Progresjon: To touch for å tvinge fram raskere handlinger!
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58. Grunnspill 4 mot 4 – utnytte overtall
Mål: Utnytte overtall, overblikk, pasningsspill, dribling,
kommunikasjon

Spill fire mot fire med keepere. To forsvarsspillere og to angrepsspillere
på hvert lag. Angriperne må holde seg på sin banehalvdel, de har ikke
lov å krysse midtlinjen bakover. En av forsvarsspillerne får krysse
midtlinjen og gå i angrep når laget hans har ballen. På den måten vil hele
tiden det laget som har ballen være en spiller mer i angrep.






Spillsekvens på ca 30 – 40 minutter, vær tålmodig, ta pauser og forklar.
Positiv feedback er best.
Inn og vis hvordan du vil at den ene backen skal opp i angrep hele tiden.
Oppfordre til at ballfører utfordrer for å trekke på seg en forsvarer, for så
å spille i riktig øyeblikk.
Samtidig må de to andre være bevegelige og spillbare slik at det kan
skapes overtall. Tell mål!
Coach på overlapp, veggspill mm som gjør at overtallet utnyttes. Ikke
hele tiden spille på den første bevegelsen, den skaper rom!
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59. Spill 4 mot 4 med vegger: (10+)
Mål: Utnytte overtall for å komme til avslutninger

Keeper

Keeper

 Bane ca 20 ganger 30 m.
 3 lag der det ene laget er vegger, begrens touch for kantene. Det er
ikke lov å ta ballen fra kantene.
 Bytt lag etter 4-5 minutter.
 Coache på å holde høy intensitet og benytt veggene for å få overtall,
avslutninger og innlegg.
 Mye avslutninger og høyt tempo, stå klar med baller på siden.
 Fin som kondisjonsøvelse også.
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60. Grunnspill: 1 og 2 forsvarer (10+)
Mål: Fokuserer på forsvarsspill: Definere hvem som er første og
andreforsvarer, opp i press mens ballen går, takle eller lede?,
samhandling første og andreforsvarer

Grunnspill, 4 mot 4 eller 5 mot 5, Banestørrelse ca 30 × 20 m. Mest
mulig kamplikt, høyt tempo! Definer først hvem som er førsteforsvarer
(den som er nærmest ballfører) og andreforsvarer (den som er nærmest
til å sikre førsteforsvarer)
 Coache på at spillerne blir bevisste på hvem som er første og
andreforsvarer. Førsteforsvarer hurtig tett opp til ballfører
mens ballen går. Vurder takling eller press. Dersom press,
skråstill og lavt tyngdepunkt. Led bort fra farlig område og til
andreforsvarer. Kommunikasjon er viktig! Let etter «gode
bilder» og frys spillet for å bevisstgjøre gruppa.
 Hva er riktig pressavstand?
 Hvordan plasserer andreforsvarer seg?
 Når ballen spilles blir det ny førsteforsvarer, drill inn så
spillerne ser hvem det blir.
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61. Overlapping med avslutning (10+)
Mål: Drille overlapping, innlegg, timing av løp og avslutning

B

A

A

Jobbe tre og tre sammen som på figuren. A spiller til B som går
innover for å skape rom for A sitt løp rundt på utsiden. B slipper
ballen ut i medløp i riktig øyeblikk sånn at A kan ta den med seg o
legge inn foran mål. Imens har B og den andre A kommet seg foran
mål og timer innløp i forhold til ball. Ikke kom for tidlig inn!
Annenhver gang fra gruppa til venstre og gruppa til høyre. Bytt
side!
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62. Skuddøvelse, grunnleggende (6+)
Mål: Trene på skuddteknikk, keepertrening

Mål med keeper, to kjegler som markerer hvor de skal skyte fra.Avstand
etter alder og ferdigheter. Ikke for mange i hver kø, da er det bedre å
bruke flere mål. Spillerne må ha hver sin ball. Viktig å veilede på tilløp,
hvor standfoten skal plasseres i skuddøyeblikket, foten og kroppens
stilling (hodet over ballen). Treff målet!
1. Føre ball til streken og skyte, begynn med innside av foten. Etter
hvert kan de prøve vristspark og skudd med begge bein
2. Trener står og tar imot pasning fra spiller, legger fint tilbake langs
bakken og spilleren skyter på direkten.
3. Dribleløype før skuddet
4. Trener kan differensiere ved å gi de beste volleyskudd, halvsprett
mm
5. Trener kan stå bak spilleren og trille eller kaste ballen foran
spilleren som skal skyte på mål.
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63. Skuddøvelse, duellen 1 (6+)
Mål: Trene på skuddteknikk, hurtighet, reaksjon, keepertrening

Mål med keeper, to kjegler som markerer hvor spillerne skal starte fra.
Avstand etter alder og ferdigheter. Ikke for mange i hver kø, da er det
bedre å bruke flere mål. Treneren har nok baller. Viktig å veilede på
tilløp, hvor standfoten skal plasseres i skuddøyeblikket, foten og
kroppens stilling (hodet over ballen). Treff målet!
 To og to i duell, den som når ballen først skyter. Lurt å sette
sammen par som er omtrent like raske.
 Treneren ruller ballen mellom de to spillerne som har blikket
forover.
 Progresjon: Treneren kaster ballen på ulike måter.
 Fint som konkurranse: høyre side mot venstre side..
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64. Skuddøvelse, duellen 2 (8+)
Mål: Trene på skuddteknikk, hurtighet, reaksjon, keepertrening

Mål med keeper, to kjegler som markerer hvor spillerne skal løpe rundt.
Avstand etter alder og ferdigheter. Ikke for mange i hver kø, da er det
bedre å bruke flere mål. Treneren har nok baller. Viktig å veilede på
tilløp, hvor standfoten skal plasseres i skuddøyeblikket, foten og
kroppens stilling (hodet over ballen). Treff målet!
 To og to i duell, den som når ballen først skyter. Lurt å sette
sammen par som er omtrent like raske.
 Treneren triller ut ballen mellom de to spillerne som har
blikket forover. Spillerne må rundt kjeglene før de får kontroll
på ballen og skyter.
 Fint som konkurranse: høyre side mot venstre side..
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65. Skuddøvelse – «fra alle kanter» (8+)
Mål: Trene på skuddteknikk, heading, innlegg, keepertrening

B

C

D

A
Mål med keeper, tre «servere» plassert som A, B og C på figuren. Helst
ikke mer enn 5 på hver gruppe, bruk flere mål. Avstander etter alder og
ferdigheter. Viktig å veilede på tilløp, hvor standfoten skal plasseres i
skuddøyeblikket, foten og kroppens stilling (hodet over ballen). Timing i
forhold til ball, hvordan vendingen skal utføres. Treff målet!
 A sender en pasning langs bakken til skytteren (D) som
vender opp og skyter.
 D løper bak og henter fart og får innlegg fra B og avslutter,
løper bak igjen og får innlegg fra C.
 Kjør tre runder og roter på posisjonene.
 Progresjon: Sett passiv markering på D, få innleggene i lufta
slik at D må heade eller avslutte på volley.
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66. Tre avslutninger, LFC
Mål: Trene på avslutningsteknikk, hurtighet, reaksjon,
keepertrening

Mål med keeper. Hver spiller skal ha tre avslutningsforsøk. Det første er
på liggende ball fra passende avstand. Spilleren løper så tilbake til en
oppsatt kjegle og får rullende ball fra treneren, så løper han videre og får
et innlegg/kast fra treneren som skal heades i mål! Avstand etter alder
og ferdigheter. Ikke for mange i hver kø, da er det bedre å bruke flere
mål. Treneren har nok baller. Viktig å veilede på tilløp, hvor standfoten
skal plasseres i skuddøyeblikket, foten og kroppens stilling (hodet over
ballen). Treff målet!
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67. Avslutning, oppspill, innlegg (12+)
Mål: Trene på avslutninger (skudd, heading), timing av løp og
pasning, innlegg, keepertrening

A

A

B

B
40 m

C

D

C

D

Mål med keeper, Område ca 40 × 40 m, 10-14 spillere passer fint..
Marker gjerne med kjegler spillernes posisjoner til å begynne med. Bytt
på posisjonene etter en stund. En A og B på hver side, resten er C og D.




C eller D (bytt på det) spiller presis langpasning til A, C og D starter sine
løp mot mål når de har slått ballen. A legger tilbake til B som skal legge
inn foran mål. C og D skal time sine løp og avslutte på mål.
Annenhver gang til høyre og venstre side. Bytt på posisjonene. Veiled på
timing av løp og avslutningsteknikk (angrip ballen!) Viktig også med
kvalitet på innleggene!
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68. Skyte og heade ned baller, stafett
(10+)
Mål: Presisjon pasning, hurtig føring, presisjon heading,
konkurranse

A

B

C
Pasningsstafett:

Fire – åtte spillere på hvert lag. Still opp med 10 – 15 meters
avstand. På den ene siden ligger det en ball på en kjeglehatt
som skal skytes ned. 5 treff gir seier!
 C sikter på ballen, ett poeng for treff, spilleren nærmest ballen
løper over til C2 og legger ballen klar for skudd og C2 skyter.
Når C har skutt bytter han side.
 Ballen skal ligge i ro når det skytes. Presisjon før kraft!
Headestafett:
 Avstanden kortes inn til ca 5 m, ellers samme fremgangsmåte
utenom at ballen kastes til den som header. Først til Fem treff.
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69. Skuddkonkurranse, 2 lag
Mål: Trene på skuddteknikk, hurtighet, reaksjon, keepertrening

A

B

C
Mål med keeper, 6-12 på hvert lag, to kjegler som markerer hvor
spillerne skal stå. Avstand etter alder og ferdigheter. Viktig å ha nok
baller på A der øvelsen starter. Viktig å veilede på timing og nøyaktighet i
pasninger og skudd, tilløp, hvor standfoten skal plasseres i
skuddøyeblikket, foten og kroppens stilling (hodet over ballen). Treff
målet!


Hvert lag får 2 -3 minutter på å score flest mulig mål. Dersom forsvarerne
bak målet fanger en ball i lufta blir det trukket ett mål. A starter med å
spille til B som legger nøyaktig igjen til C. C skyter. A løper til B, B til C,
og C til A. Hold fart og flyt i øvelsen.
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70. «Alle i målet – hvert sitt nummer»
(8+)
Mål: Dribling, veggspill, bevegelse, avslutning, forsvarsspill

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Bane ca 20 × 40 meter, 10-14 spillere, må være partall, en ball.
12 spillere i eksempelet, lurt å la jevngode spille mot hverandre.:
 Spillerne deles i to lag og får hvert sitt nr 1-6.
 Lagene danner lenke i hvert sitt mål, arm i arm.
 Treneren roper ut et tall, f.eks 1 og kaster ut en ball. Da
skal enerne ut og spille mot hverandre og forsøke å få
ballen i mål. De andre spillerne står i mål, men får ikke
bruke hendene.
 Når alle har fått prøve en mot en noen ganger roper
treneren ut to tall. Da blir det to mot to til alle har prøvd
flere ganger.
 Deretter blir det 3 mot 3, 4 mot 4, 5 mot 5 og 6 mot 6.
Treneren bestemmer selv rekkefølge og hvor mange som
skal spille hver gang.
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71. Ballstafett – Hooley med ball (6+)
Mål: Ballkontroll, føring, dribling, kondisjonstrening

ca 25 m

Lag dribleløype som på figuren med en firkant i enden. 3-5 spillere på
hvert lag med hver sin ball.




Spillerne skal i første runde drible seg gjennom løypa og plassere ballen
kontrollert i firkanten, løpe tilbake til neste og veksle. Når første runde er
over løper spillerne og henter ballene og dribler seg andre veien
gjennom kjeglene. Veksling når ballen ligger død bak streken/kjeglene.
Som kondisjonstrening: (Hooleyløype) Spiller nr 1 fører ball så fort han
kan til første kjegla, tilbake til streken, til andre kjegla, tilbake til streken
osv helt til han har plassert ballen kontrollert i firkanten. Løp så tilbake
og veksle med neste. Når alle er ferdig løper nr 1 løypa uten ball på
samme måte, henter ballen i firkanten og fører tilbake til streken der
ballen stoppes. Så kan neste starte. Fortsett så lenge du føler det er
nødvendig, avhengig av alder. En 12 åring bør minst kjøre 5-6 runder når
den kjøres som kondisjonstrening.
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72. Småspilløkt 2 mot 2 eller 3 mot 3:
(6+)


Spill på 4 baner (kan velge 3 hvis det passer bedre). 5-8 minutter spill på hver bane,
en liten pause og skift bane. Spill til alle har vært på alle banene. Del inn lag 2 mot 2
eller tre mot tre, del noen ganger inn etter ferdigheter slik at de som er på samme
nivå spiller mot hverandre

Fokus: Bevegelse (være spillbar, ut av pasningsskygge), veggspill, orientering,
mottak, pasning osv.

Stormål med

4 småmål

Føring over

keeper
linja
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Småmål

73. Småspill 1, to mot to, to mål (8 +)
Mål: Utvikle dribleferdigheter og forsvarsferdigheter en mot en og to mot to

Angripere

Forsvarere









Øvelse for 8-12 spillere, område ca 20 m bredt og 30 m langt.
Forsvarerne skal spille en god pasning opp til angriperne som skal møte
ballen og førsøke å score i ett av målene.
Forsvarerne må hurtig opp i press for å hindre angriperne i å score
Dersom forsvarerne vinner ballen blir de angripere, spillet er over når
ballen er utenfor området eller i mål.
Momenter angriper: Fart, finter i rett tid, bevegelse i forhold til
medspiller.
Momenter 1.forsvarer: lavt tyngdepunkt, skråstill og led, ikke ruse men
«ta av farta» til angriperen. 2.forsvarer sikrer og hjelper 1.forsvarer
Skift side etter tre-fire runder.
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74. Småspill 2, tre mot tre, fire mål (8+)
Mål: Utvikle dribleferdigheter, pasningsferdigheter, bevegelse uten ball og
forsvarsferdigheter en mot en, to mot to, tre mot tre










Øvelse for 12-20 spillere, område ca 30 m bredt og 30 m langt. Fire mål
plassert som på tegninga
Treneren spiller en god pasning mellom målene, ikke så langt.
Tre spillere fra hvert lag skal kjempe om å nå ballen først, forsøke å
etablere spill og score i ett av de fire målene. Du kan evt lage regel om at
to på laget må berøre ballen før scoring.
Forsvarerne må hurtig opp i press for å hindre angriperne i å score
Dersom forsvarerne vinner ballen blir de angripere, spillet er over når
ballen er utenfor området eller i mål.
Momenter angriper: Fart, finter i rett tid, bevegelse i forhold til
medspiller, veggspill, kombinasjonsspill, finne (riktig)rom å spille i.
Momenter forsvarer: lavt tyngdepunkt, skråstill og led, ikke ruse men «ta
av farta» til angriperen.
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75. Mourinhoøvelsen (15+)
Mål: Få laget hurtig i angrep i lengderetningen ved hjelp av å bruke
kantene. Evt vending av spill for å søke gjennombrudd fra andre side.

 Spill 9 mot 10 eller 8 mot 9. Hensikten er at laget med 10 spillere
(blå) skal spille ballen opp til spilleren ved midtbanekjeglen.
 Spilleren ved midtbanekjeglen kan vandre langs hele linja og
bakover.
 Det er det bare vingspillerne som kan spille ballen til spilleren ved
midtbanekjegla. De har lov til å bevege seg opp og ned langs en
merket sone, ikke inn i banen.
 Det blå laget har fri touch i midten der de spiller undertall 6 mot 9,
evt 5 mot 8.
 De fire markørspillerne har to touch
 Laget med 9 spillere (røde) spiller 3-3-3 formasjon.
 Må bruke to touch siden de er overtall 8 mot 5 sentralt.
 Kan ikke presse markørspillerne.
 Scorer mål ved å føre ballen kontrollert over 16 m eller 5 m
streken.
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76. Avslutning LFC: Skudd og dribling
Mål : Finte, skuddteknikk, veggspill, utfordre og avslutte. keepertrening

A

B

C

Tre grupper (A,B og C) 3-4 på hver gruppe. Hver sin ball og noen ekstra. A
skal finte kjegla (eller en spiller) og avslutte på mål, gjør det så kamplikt som
mulig. A blir så vegg for B som avslutter. Så blir B kjapt forsvarer mot C som
skal drible B og score. Alt dette skal gå så kjapt som mulig. Husk teknikk
foran kraft, treff målet! Utfordre med fart og finter i driblingen. Bytt grupper
etter ca 5 minutter.
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. Keeper – basisferdigheter
Øvelse

Bilde

Beskrivelse
- Balanse, men likevel i en fremover litt offensiv bevegelse.
- Bakkekontakt, avstand mellom ben, vinkel i kne og ankel.

1
- Rett i overkropp, stabilt hode og avslappede litt høye armer.
- Ta imot med rett grep, trekant
- Fremoverbevegelse – stopp – balanse.
- Bakkekontakt, avstand mellom ben, vinkel i kne og ankel.

2
- Rett i overkropp, stabilt hode og avslappede litt høye armer.
- Ta imot med rett grep, trekant
- Bakoverbevegelse – stopp – balanse.
- Bakkekontakt, avstand mellom ben, vinkel i kne og ankel.

3
- Rett i overkropp, stabilt hode og avslappede litt høye armer.
- Ta imot med rett grep, trekant
-Sidelengs – stopp – balanse.
-Bakkekontakt, avstand mellom ben, vinkel i kne og ankel.

4
-Rett i overkropp, stabilt hode og avslappede litt høye armer.
-Ta imot med rett grep, trekant
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- Utgangsposisjon sittende på rompa.
- Ballen kastes fra side til side.

5
- Beina pendler med kroppen.
- Ta imot med rett grep, trekant
- Utgangsposisjon sittende på rompa.
- Ballen kastes hvor som helst, til side, over hue, slippes rett ned.

6
- Beina pendler med kroppen.
- Ta imot med rett grep, trekant
- Utgangsposisjon sittende på rompa.
- Ballen kastes hvor som helst, til side, over hue, slippes rett ned,

7

men keeper har en ball han må returnere før han kan ta i mot.
- Beina pendler med kroppen.
- Ta imot med rett grep, trekant
- Utgangsposisjon stående.

8

- Ballen kastes fra side til side – fanger med en hånd.
- Ujevn rytme.

- Utgangsposisjon stående.
- Ballen kastes fra side til side – fanger med en hånd, men

9

keeper har en ball han må returnere før han kan ta i mot.
- 2 baller i luften samtidig
- Rytme og tempo.
- Utgangsposisjon stående.
- Ballen kastes rett opp – fanger ballen på høyeste punkt med
to hender.

10
- Stå imot og fullstrekk, kroppskontakt.
- Ut med foten.
- Ta imot med rett grep, trekant
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- Utgangsposisjon stående på et ben.
- Skudd rett mot – fanger ballen med to hender, stående på en fot.

11

- 10 skudd på hvert ben. 2 serier.
- Ta imot med rett grep, trekant

- Utgangsposisjon stående.
- Bevege seg sidelengs fremover rundt kjeglene.

12

- Klar for skudd – i balanse.
- Skudd til side – slenge seg til siden og fange ballen med to hender
- Ta imot med rett grep, trekant.
- 6-8 turer - pause
- Utgangsposisjon stående.
- Klar for skudd – i balanse.

13

- Skudd rett mot, til side – fange ball, slenge seg til siden
og fange ballen med to hender.
Ta imot med rett grep, trekant
- Utgangsposisjon stående med siden eller ryggen til.
- Hoppe rundt

14

- Klar for skudd – i balanse.
- Ta imot med rett grep, trekant.

- Utgangsposisjon stående.
- Hoppe fremover.

15

- Klar for skudd – i balanse.
- Ta imot med rett grep, trekant.
- Skudd langs bakken, rett frem og til side.
- Utgangsposisjon stående.
- Bevege seg fremover - stopp.

16

- Klar for skudd – i balanse.
- Ta imot med rett grep, trekant.
- Skudd langs bakken, rett frem og til side.
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- Utgangsposisjon stående.
- Bevege seg bakover - stopp.

17

- Klar for skudd – i balanse.
- Ta imot med rett grep, trekant.
- Skudd langs bakken, rett frem og til side.

- Utgangsposisjon stående.
18

- Keeper mot keeper, konkurranse.
- 2 kast, 2 volley, 2 fra bakken.

- Styrke og smidighet.
19

- Ligge på ballen med ryggen og hæla i bakken, snu seg rundt så
man ligge på ballen med magen og tilbake.
Du skal ikke være borti bakken med henda.

- Styrke og smidighet.
- Utgangsposisjon stående med ballen i fast grep.
20

- Bøye seg ned, rulle bakover på rygg med ballen fortsatt i fast grep.
- Pendle beina tilbake og opp på føttene med ballen fortsatt
i fast grep.
- Styrke og smidighet.

21

- Fremover på albuer.
- Rumpa opp og kne frem

- Styrke og smidighet.
22

- En gjør seg tung mens han ligger på bakken.
- Den andre løfter og ruller.

- Styrke og smidighet.
23

- Sitter rygg mot rygg med armene i hverandre, mellom mållinje
og 5-meteren.
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- Dytte hverandre over streken.
- Rompa i bakken hele tida, bruke beina
- Styrke og smidighet.
24

- Ryggrulle, holde hverandre i hendene.
- Overkropp og ben så høyt som mulig, ikke i bakken.
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